
KOMENTÁŘ KE STATISTICE VOZIDEL REGISTROVANÝCH V  ČR V OBDOBÍ 1-6/2019 

CELKOVÝ PŘEHLED NOVÝCH REGISTRACÍ  

 

V 1. pololetí vzrostly registrace ve všech kategoriích 

s výjimkou osobních automobilů.  

Největší nárůst, o 24,5% zaznamenaly nákladní vozy. 

V období 1‑6/2019 bylo v ČR registrováno celkem 128 498 

nových osobních automobilů, 10 221 lehkých užitkových 

automobilů, 651 autobusů, 6 054 nákladních vozidel, 

10 805 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 

143 784 nových osobních automobilů, 9 811 lehkých 

užitkových automobilů, 553 autobusů, 4 862 nákladních 

vozidel a 9 668 motocyklů. 

 

OSOBNÍ AUTOMOBILY  

 

Celkově letos registrace nových osobních vozů poklesly o 

10,63% (z 143 784 ks na 128 498 ks, tj. o 15286 ks). 

V červnu klesly meziročně o 15,54%. 

Nejmenší pokles se projevil u obchodních tříd SUV a MPV. 

Podíl firemních automobilů za 1-6/2019 činí 71%, 

privátních 29%. 

 

 

První je značka Škoda s 44 090 registrovanými osobními 

vozy (34,31%), následují Volkswagen – 10 782 ks (8,39%), 

Dacia – 9 032 ks (7,03%), Hyundai – 8 562 ks (6,66%), 

Peugeot – 6 233 ks (4,85%), Renault – 5 560 ks (4,33%), Kia 

– 4 866 ks (3,79%), Toyota – 4 801 ks (3,74%), Ford – 

4 622 ks (3,60%), Mercedes-Benz – 3 461 ks (2,69%), atd. 

Za červen je pořadí na prvních místech následující: Škoda, 

Hyundai, Dacia, VW, Peugeot, Toyota, Renault, Kia. 

 



 

Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda OCTAVIA 

s 11 746 ks  (9,26%), dále Škoda FABIA – 10 863 ks (8,57%), 

Škoda RAPID – 6 872 ks (5,42%), Škoda KAROQ – 5 051 ks 

(3,98%), Škoda KODIAQ – 3 399 ks (2,68%), Dacia DUSTER 

– 3 390 ks (2,67%), Hyundai i30 – 3 260 ks (2,57%), Škoda 

SUPERB – 2 725 ks (2,15%), Dacia DOKKER – 2 238 ks 

(1,76%), Renault CLIO – 2 118 ks (1,67%), atd. 

 

 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě SUV 

s 40 486 registrovanými vozy (31,51%), na druhém místě 

je nižší střední třída s 25 449 ks (19,80%), následují malé – 

21 036 ks (16,37%), MPV – 15 918 ks (12,39%), střední – 

15 409 ks (11,99%), vyšší střední – 4 330 ks, mini – 

3 115 ks, sportovní – 863 ks, luxusní – 200 ks. 

 

 

Z hlediska paliva vede benzín s 70,35%, na druhém místě 

je nafta s 27,13% (v červnu 25,45%), následuje CNG – 

782 ks, elektro – 324 ks, benzín+LPG – 290 ks, b+el – 

131 ks. 

 

 

 

Osobních vozů s hybridně-elektrickým pohonem bylo 

registrováno 3 674, z toho plug-in hybridů 128. 

V 1. pololetí 2018 to bylo 1 903, respektive 151 ks. 

 



 

Nejoblíbenější barvou je bílá s 36 357 ks registrovaných 

osobních vozů (28,29%), na druhém místě je šedá 

s 32 747 ks (25,48%), následuje modrá – 18 509 ks 

(14,40%), černá – 16 177 ks (12,59%), červená – 12 208 ks 

(9,50%), hnědá – 6 485 ks (5,05%), zelená – 2 461 ks, 

oranžová – 1 992 ks, žlutozelená – 1 377 ks, fialová – 

178 ks, žlutá – 7 ks. 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě SUV 

s 31,51% (40 486 ks), na druhém místě pak kombi 

s 22,03% (28 306 ks), následují hatch/lift – 16,84% 

(21 644 ks), MPV – 12,39% (15 918 ks), sedany – 11,06% 

(14 216 ks), mini – 3 115 ks, víceúčelové – 2 162 ks, 

sportovní – 863 ks, kupé – 96 ks. 

 

OJETÉ OSOBNÍ AUTOMOB ILY 

 

Registrace dovážených ojetých OA v období 1‑6/2019 

klesly meziročně o 2,7% na 89 159 ks. Jejich průměrné 

stáří je 10,2 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let činí 

51,09%. 

 

LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY 

 

Celkově registrace nových lehkých užitkových vozů 

v období 1‑6/2019 vzrostly oproti loňsku o 4,18% 

(z 9 811 ks na 10 221 ks, tj. o 410 ks). 

V červnu vzrostly meziročně o 0,06%. 



 

 

První je značka Volkswagen s 1 475 registrovanými 

lehkými užitkovými vozy (14,43%), následují Peugeot – 

1 380 ks (13,50%), Fiat – 1 207 ks (11,81%), Renault – 

1 094 ks (10,70%), Ford – 898 ks (8,79%), Citroën – 892 ks 

(8,73%), Mercedes-Benz – 737 ks (7,21%), Iveco – 627 ks 

(6,13%), Toyota – 492 ks (4,81%), Dacia – 472 ks (4,62%), 

atd. 

 

 

Nejprodávanějšími lehkými užitkovými vozy jsou Peugeot 

BOXER s 1 010 ks  (10,17%), dále Renault MASTER – 800 ks 

(8,05%), Fiat DUCATO – 712 ks (7,17%), Iveco DAILY –

 611 ks (6,15%), Citroën JUMPER – 607 ks (6,11%), 

Volkswagen CRAFTER – 512 ks (5,16%), Mercedes-Benz 

SPRINTER – 482 ks (4,85%), Dacia DOKKER – 472 ks 

(4,75%), Volkswagen TRANSPORTER – 423 ks (4,26%), Ford 

TRANSIT – 408 ks (4,11%), atd. 

 

 

Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě vozy do 

3,5 t s 6 408 registracemi (62,69%), na druhém místě jsou 

do 3,0 t s 2 665 ks (26,07%), následují do 2,0 t – 859 ks 

(8,40%). 

 

 

Z hlediska paliva vede nafta s 88,83% (9 079 ks), na 

druhém místě je benzín s 5,62% (574 ks), následuje CNG – 

107 ks, benzín+CNG – 91 ks, benzín+LPG – 60 ks, elektro – 

21 ks. 

 



 

Nejoblíbenější barvou je bílá s 7 009 ks registrovaných 

lehkých užitkových vozů (68,57%), na druhém místě je 

modrá s 759 ks (7,43%), následuje černá – 656 ks (6,42%), 

šedá – 618 ks (6,05%), žlutozelená – 474 ks (4,64%), 

červená – 230 ks, zelená – 178 ks, oranžová – 149 ks, 

hnědá – 148 ks. 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě skříně 

s 74,82% (7 647 ks), na druhém místě pak šasi s 11,45% 

(1 170 ks), následují pickupy – 7,16% (732 ks), valníky – 

3,55% (363 ks), sklápěče – 15 ks, jiné – 5 ks. 

 

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY  

 

Celkově letos registrace nových nákladních vozů vzrostly o 

24,52% (ze 4 862 ks na 6 054 ks, tj. o 1192 ks). 

V červnu vzrostly meziročně o 83,66%. 

 

 

První je značka Mercedes-Benz s 1 080 registrovanými 

nákladními vozy (17,84%), následují Scania – 1 043 ks 

(17,23%), MAN – 996 ks (16,45%), DAF – 908 ks (15,00%), 

Volvo – 829 ks (13,69%), Iveco – 509 ks (8,41%), Renault 

Trucks – 262 ks (4,33%), Tatra – 231 ks (3,82%), Fuso – 

87 ks (1,44%), Ford – 40 ks (0,66%), atd. 



 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě tahače 

s 50,51% (3 058 ks), na druhém místě pak šasi s 42,47% 

(2 571 ks), následují skříně – 67 ks, jiné – 6 ks, sklápěče – 

2 ks 

 

AUTOBUSY 

 

Celkově registrace nových autobusů v období 1‑6/2019 

vzrostly oproti loňskému roku o 17,72% (z 553 ks na 

651 ks, tj. o 98 ks). 

V červnu vzrostly meziročně o 41,96%. 

 

 

První je značka SOR s 229 registrovanými autobusy 

(35,18%), následují Iveco Bus – 188 ks (28,88%), Setra – 

38 ks (5,84%), Mercedes-Benz – 35 ks (5,38%), Solaris – 

31 ks (4,76%), MAN – 26 ks (3,99%), Iveco – 21 ks (3,23%), 

Volvo – 12 ks (1,84%), Isuzu – 12 ks (1,84%), Higer – 10 ks 

(1,54%), atd. 

 

 

Podle provedení karosérie jsou na prvním místě městské 

s 42,40% (276 ks), na druhém místě pak linkové s 18,74% 

(122 ks), následují dálkové – 13,67% (89 ks), šasi – 8 ks 



MOTOCYKLY 

 

Registrace nových motocyklů se letos zvýšily o 11,76% 

(z 9 668 ks na 10 805 ks, tj. o 1137 ks). 

V červnu vzrostly meziročně o 3,91%. 

 

 

První je značka Honda s 2 370 registrovanými motocykly 

(21,93%), následují Yamaha – 915 ks (8,47%), CF Moto – 

647 ks (5,99%), KTM – 645 ks (5,97%), BMW – 606 ks 

(5,61%), Maxon – 501 ks (4,64%), Kentoya – 468 ks 

(4,33%), Piaggio – 411 ks (3,80%), Kawasaki – 401 ks 

(3,71%), Harley Davidson – 328 ks (3,04%), atd. 

 

OSTATNÍ KATEGORIE  

 

Celkově registrace nových přívěsů a návěsů letos vzrostly 

oproti 1‑6/2018 o 7,01% (z 20 750 ks na 22 204 ks, tj. o 

1454 ks). 

V červnu vzrostly meziročně o 2,09%. 

 

 

První je značka Agados s 8 224 registrovanými přívěsy a 

návěsy (37,04%), následují Vezeko – 1 543 ks (6,95%), 

Martz – 1 469 ks (6,62%), Neptun – 740 ks (3,33%), Tema – 

627 ks (2,82%), Niewiadow – 608 ks (2,74%), Schmitz – 

494 ks (2,22%), Temared – 441 ks (1,99%), Brenderup – 

419 ks (1,89%), Zaslaw – 417 ks (1,88%), atd. 



 

Celkově registrace nových traktorů v období 1‑6/2019 

vzrostly oproti 1‑6/2018 o 4,55% (z 2 022 ks na 2 114 ks, tj. 

o 92 ks). 

V červnu vzrostly meziročně o 3,23%. 

 

 

První je značka CF Moto s 308 registrovanými traktory 

(14,57%), následují John Deere – 262 ks (12,39%), Case – 

155 ks (7,33%), New Holland – 155 ks (7,33%), Zetor – 

130 ks (6,15%), Fendt – 99 ks (4,68%), BRP – 79 ks (3,74%), 

Claas – 70 ks (3,31%), Kubota – 67 ks (3,17%), Linhai – 

63 ks (2,98%), atd. 

 

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na portal.sda-cia.cz 

http://portal.sda-cia.cz/

